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Prezados parceiros,

O tempo passou rápido desde o 3º Fórum, realizado em agosto de 2015 e, mais 
uma vez, estamos aqui para convidá-los a fazer parte conosco deste projeto que 
tem se tornado uma referência para a discussão e proposição de melhorias para  a 
rede pública de tratamento do câncer infantojuvenil no Rio de Janeiro. 

Em seis anos, desde a primeira edição do Fórum, conseguimos alguns resultados 
que certamente estão contribuindo para aumentar as chances de cura de crianças 
e adolescentes com câncer. Mas ainda é preciso melhorar a rede pública de trata-
mento para alcançarmos resultados tão bons quanto os dos países desenvolvidos. 

Neste 4º Fórum de Oncologia Pediátrica, o tema central, "Um olhar sobre as expe-
riências nacionais e internacionais”,  é um convite para refletir sobre os desafios 
comuns enfrentados nas diferentes regiões do Brasil e que, sendo trabalhados co-
letivamente, poderão gerar estratégias mais eficazes para melhorar os resultados 
alcançados.

No entanto, sendo o câncer um problema de saúde pública, as melhores estra-
tégias serão aquelas em que sociedade civil, empresas, instituições, governos e 
pessoas físicas estiverem envolvidos, valorizando a saúde como um bem público 
e fundamental, em especial para crianças e adolescentes.

Contamos com a sua parceria nessa empreitada!

Roberta Costa Marques
Diretora Executiva do Instituto Desiderata
Membro da Comissão Organizadora do Fórum



Comissão organizadora

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica
TERESA CRISTINA CARDOSO| Coordenadora Científica

Instituto Desiderata
ROBERTA COSTA MARQUES | Diretora
LAURENICE PIRES | Gerente de saúde
EVELYN KOWALCZYK | Consultora

Fundação do Câncer
ALFREDO SCAFF| Consultor
REJANE REIS| Analista

Grupo de Apoio à Criança com Câncer
MARIANA BOULITREAU | Oncologista Pediátrica

INCA – Instituto Nacional do Câncer
SIMA FERMAN | Chefe do Serviço de Pediatria
CLARISSA MATTOSINHO | Oncologista Ocular
NATHALIA GRIGOROVSKI | Oncologista Pediátrica
LUCIANA ALCÂNTARA | Assistente Social da Pediatria

Instituto de Câncer Infantil
ALEJANDRO ARANCIBIA | Coordenador Médico do ICI | Porto Alegre

Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ) 
ELAINE SOBRAL | Professora Adjunta da Faculdade de Medicina | Departamento de Pediatria

Secretaria Estadual de Saúde
CLAUDIA BEZERRA | Assessora
CIUMARA BRAND | Assistente de projetos 

Secretaria Municipal de Saúde - RJ
SOLANGE MALFACINI | Gerente da Área Técnica do Câncer

Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro
ISABEL REI MADEIRA | Presidente
PAULO IVO | Presidente do Comitê de Oncohematologia 



Por que câncer infantojuvenil?

• Estimam-se 12.600 novos casos em 2017.

• O câncer infantojuvenil é a primeira causa de morte por doença na faixa etária 
de 5 a 19 anos no Brasil.

• Com o acesso rápido à rede pública e ao tratamento de qualidade, as chances 
de cura podem chegar a 80%.

O FÓRUM DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA é um espaço coletivo para troca de 
experiências e discussões sobre o câncer infantojuvenil que acontece bienalmente 
na cidade do Rio de Janeiro. Tem como objetivo gerar propostas que influenciem 
na redefinição ou implementação de políticas públicas que garantam diagnós-
tico precoce, acesso rápido e tratamento de qualidade. 

Em três edições do Fórum, tivemos a participação de 900 pessoas entre gestores, 
profissionais de saúde, especialistas nacionais e internacionais, e instituições da 
sociedade civil. No primeiro dia, os participantes integram um dos 10 mini-cursos 
oferecidos; no segundo dia, eles são reunidos em grupos de trabalho de acordo 
com sua área de interesse e, no último dia, participam de uma conferência com 
especialistas nacionais e internacionais.

Como resultado do Fórum, uma carta de recomendações é produzida e endere-
çada aos gestores de saúde como contribuição para qualificar e monitorar a rede 
pública de atenção ao câncer infantojuvenil.  O evento já é referência no campo 
da Oncologia Pediátrica no estado do Rio de Janeiro e vem ganhando expressão 
em todo o país.

Clique aqui para ver a carta de recomentações. 



Principais resultados:

• Entrada do tema do câncer infantojuvenil na Política Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde da Criança.

• Início do processo de unificação dos sistemas de regulação do estado  
e do município do Rio de Janeiro.

• Elaboração da Cartilha de Orientações para Cuidadores e Pacientes por equipes 
multiprofissionais dos hospitais públicos que tratam pacientes com câncer no 
Rio de Janeiro.

• Três artigos sobre o tratamento do câncer infantil publicados no jornal O Dia, 
matéria com o oncologista pediátrico canadense Dr. Mark Greenberg no jornal 
O Globo on-line, matéria na GloboNews com a Drª Claudia Máximo e cinco notas 
em mídias on-line.



Proposta de Patrocínio | Investimento

COTAS POR CATEGORIA

CUSTO ESTIMADO  
DO FÓRUM

R$ 191.000

PASSAGENS

R$ 41.000

Para palestrantes nacionais  
e internacionais

ALIMENTAÇÃO

R$ 12.000

Welcome coffee e coffee breaks  
para cerca de 400 pessoas em  

2 dias de evento 

APOIE

GRÁFICA

R$ 14.000

Impressão de materiais para  
palestrantes e congressistas

APOIE

HOSPEDAGENS

R$ 22.000

Para palestrantes nacionais  
e internacionais

COMUNICAÇÃO

R$ 43.000

Criação e produção de convites, banner, 
materiais de congressistas, notícias, etc.

100% APOIADA

LOGÍSTICA

R$ 21.000

Logística e infraestrutura: espaço, som, 
tradução simultânea, fotos e filmagem

100% APOIADA65% APOIADA

PRODUÇÃO

R$ 38.000

Contratação de empresa  
para organização da Noite de Abertura  
e Evento Científico (conferência com 

especialistas nacionais e internacionais)

100% APOIADA100% APOIADA



Quem já está patrocinando/apoiando

PATRÓCÍNIO

APOIO

PARCEIROS DE DIVULGAÇÃO



Contrapartidas
ATÉ R$ 14.000
• Logomarca no site
• Logomarca nos materiais impressos de comunicação do evento

ENTRE R$ 20.000 E R$ 38.000 | INCLUI A CONTRAPARTIDA ACIMA
• Logomarca no material do evento: bolsa, programação, etc.
• Brindes do patrocinador para os participantes
• 2 convites

R$ 41.000 OU MAIS | INCLUI AS CONTRAPARTIDAS ACIMA
• Simpósio na hora do almoço
• Menção da marca em press releases e mailings
• 5 convites

Exemplos de materiais do FOP



Fóruns anteriores

2011 2013 2015

QUEM JÁ APOIOU O FÓRUM

Veja aqui como foi o 3º Fórum de Oncologia Pediátrica: www.youtu.be/ZTgK0LyCljg



O INSTITUTO DESIDERATA 
é uma organização sem fins 
lucrativos que tem por missão 
contribuir para o fortalecimento 
de POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
SAÚDE que proporcionem às 
crianças e aos adolescentes 
diagnóstico precoce e excelência 
no tratamento do câncer.

Publicações e materiais de 
comunicação com dados e 
informações sobre o câncer 
infantojuvenil no Rio de Janeiro. 

PESQUISAS  
E ESTUDOS

Capacitação de  
profissionais de saúde  
para o diagnóstico precoce.

FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS 

Monitoramento e proposição de 
políticas públicas para a Oncologia 
Pediátrica. 

ENCONTROS  
E FÓRUNS  
DE DEBATE

Gestão compartilhada do UNIDOS 
PELA CURA, política de promoção 
do diagnóstico precoce do 
câncer infantojuvenil no Rio de 
Janeiro, juntamente com hospitais 
especializados, gestores públicos e 
instituições da sociedade civil. 

MOBILIZAÇÃO  
DE REDES

Um ambiente lúdico e acolhedor 
para crianças e adolescentes com 
câncer minimizam os impactos 
do diagnóstico e tratamento. 

HUMANIZAÇÃO  
DO TRATAMENTO 
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